
వ్యవ్సాయ ఉత్పతి్త మార్కెట ింగ్ 
MODULE -3  
 Problems and Challenges in Agriculture Marketing- Market Yards – Support Prices – 
Rural Warehousing. 
ESSAY QUESTIONS & ANSWERS. 
ప్ర. 1. వ్వయసాయ మార్కెట ింగ్లో  ఉన్న సమసయలన్ు వివ్ర్ ించి ప్ర్ ష్ాెర్ాలు సూచిింప్ుము. 

మన్దేశింలో వ్యవ్సాయ వ్సుి  మార్కెట ింగ్ లో (వ్యవ్సాయ వ్సుి  విక్రయము) చాల 
లోప్ములున్నవి. 
1. నిలవ చేసుకొన్ుటక్ు గ్ డ్డ ింగ్  వ్సత్ులు లేక్పో వ్ుట : మన్దేశింలో ర్కైత్ులు చాల పేదవారు. వారు 
నివ్స ించే ఇిండ్లో  ప్ూర్ పాక్లు. అిందుచేత్ ప్ింటలన్ు నిలవచేసుకొని మించి ధర వ్చిిన్ప్ుడ్ల 
విక్రయించుకొన్ుటక్ు వార్ కి వ్సత్ులు లేవ్ు. అిందుచేత్ ప్ింటర్ాగ్ానే ఏదో  ఒక్ ధరక్ు విక్రయించవ్లస  
వ్సుి న్నది. నాయయమ ైన్ ధర ర్ాబటటు కోలేక్ పో త్ునానరు. 
2. మించి ధరకకై వేచియుిండ్గల శ్లో మత్ లేక్పో వ్ుట : ర్కైత్ులలో అధిక్ సింఖ్ాయక్ులు పేదవారు. మించి 
ధర వ్చేిటింత్వ్రక్ు త్మప్ింటన్ు విక్రయించక్ుిండా ఉించగల ఆర్ ిక్ శ్లో మత్ వార్ కి లేదు. అింతేకాక్ 
వీర్ లో చాలామింది వ్డడడ  వాయపారులక్ు ఋణప్డి ఉింటారు. త్క్ుెవ్ ధరక్ు ప్ింటన్ు వార్ కి 
విక్రయించవ్లస  వ్ుింటటింది. 
3. రవాణా వ్సత్ులు లేక్పో వ్ుట : గ్ార మీణ పరా ింతాలలో రవాణా వ్సత్ులు బాగ్ాలేవ్ు. త్మ ప్ింటన్ు 
మిండడలక్ు అన్గ్ా మార్కెట్ క ిందార లక్ు తీసుకొని పో య మించి ధరక్ు విక్రయించవ్లెన్న్న రవాణా 
సౌక్ర్ాయలు లేవ్ు. కొనిన గ్ార మాలలో ర్లడ్లో ిండ్వ్ు. అిందుచేత్ ఏదో ఒక్ ధరక్ు ఆ గ్ార మింలోనే 
వాయపారసుి లక్ు, క్మీషన్ ఏజింటోక్ు విక్రయసాి రు. ఒక్వేళ మార్కెటటక్ు తీసుకొని వెళళవ్లెన్న్న 
రవాణా ఖ్రుిలు ఎక్ుెవ్. మన్దేశింలో విక్రయ ధరలో రవాణా ఖ్రుిలు 10 శ్ాత్ిం వ్రక్ు 
వ్ునానయని తెలుసుి ింది. 
 4. మార్కెటలో  అక్రమాలు : ఒక్వేళ ర్కైత్ు క్షుప్డి త్న్ ప్ింటన్ు మారిండి క ిందార నికి తీసుకొని వెళ్ళళనా 
అత్నికి నాయయమ ైన్ ధరర్ాదు. మార్కెటలో  అనేక్ విధాల మోసగ్ ింప్బడ్తాడ్ల. దళారీ్లు అత్ని దగగర 
న్ుిండి చాల ఎక్ుెవ్ క్మీషన్ వ్సూలు చేసాి రు. ప ైగ్ా ఈ దళారులు వాయపారసుి లక  లాభిం 
చేక్ూరిదలుసాి రు గ్ాని, ర్కైత్ుక్ు కాదు. త్ూక్ములో మోసాలుింటాయ. ధర్ాాలని, దానాలని కొింత్ 



మిన్హాయసాి రు. అిందుచేత్ మార్కెటటక్ు తీసుకొని వెళ్ళళన్ిందున్ ర్కైత్ు న్షుపో తాడేగ్ాని ఆశించిన్ 
ఫలిత్ముిండ్దు. 
5. ధరల సమాచారము లేక్పో వ్ుట : మార్కెటటలోన్ున్న ధరలన్ు గుర్ ించి సమాచారిం ర్కైత్ులక్ు 
అిందటిం లేదు. వాయపారసుి లు, క్మీషన్ ఏజకింటటో  చెపేప ధరలన్ు వారు న్మిా విక్రయించవ్లస  
వ్సుి న్నది. 
6. మధయవ్రుి లు చాలామింది ఉిండ్లట : వ్యవ్సాయ వ్సుి వ్ులు విక్రయించే ర్కైత్ులక్ు 
వినియోగదారులక్ు మధయ మధయవ్రుి ల సింఖ్య చాల ఎక్ుెవ్గ న్ున్నది. క్మీషన్ ఏజకింటటో , టలక్ు 
వాయపారసుి లు, చిలో వాయపారసుి లు, ఈ విధింగ ఆ వ్సుి వ్ు ర్కైత్ు న్ుిండి వినియోగదారులక్ు చేర్ లోప్ల 
చాల చేత్ులు మారుత్ుింది. ఈ మధయవ్రుి లు చాలామింది ఉిండ్టించేత్ విక్రయధరలు మన్దేశింలో 
ఎక్ుెవ్గ న్ున్నవి. 
7. వ్సుి  గ్ రడిింగ్ లేక్పో వ్ుట : మన్దేశింలోని ర్కైత్ులక్ు త్మ వ్సుి వ్ున్ు గ్ రడిింగ్ చేస  (grading) 
విక్రయించే అలవాటట లేదు. అిందుచేత్ సర్ యయన్ ధర ప ిందలేక్ునానరు. వ్సుి  నాణయత్ 
నిరణయించటిం మొదలగు వ్సత్ులు ప్రభుత్విం సమక్ూరిలేక్ున్నది. 
8. విక్రయముకాగల మిగులు చాల త్క్ుెవ్ : ర్కైత్ులలో చాలమింది చిన్న క్మత్ములున్నవారు. 
వారు ప్ిండిించే ప్ింటలు వార్  క్ుటటింబానికి సర్ పో త్ుింది. విక్రయించుటక్ు మిగ్ లేది అత్త సవలపిం. 
9. నిరక్షర్ాసయత్ : ర్కైత్ులలో అధిక్ సింఖ్ాయక్ులు నిరక్షర్ాసుయలు. మార్కెట ింగ్ ప్దధత్ులు వార్ కి 
తెలియవ్ు. ప ై కారణములచేత్ ర్కైత్ులు త్మ ప్ింటక్ు నాయయమ ైన్ ధర ర్ాబటటు కోలేక్ునానరు. 
అిందుచేత్ వార్ కి వ్చేి ఆదాయిం త్క్ుెవ్గ న్ున్నది. 
10. సింసాి ప్రమయన్ మార్కెట్ వ్సత్ులు త్గ్ న్ింత్ లేక్ పో వ్ుట : సహకార విక్రయ సింఘములు 
నియమబదద  మార్కెటటో  మొదలగు సింసాి ప్ూరవక్ మార్కెట్ విక్రయ వ్సత్ులు త్గ్ న్ింత్ ప్ర్ మాణింలో 
లేవ్ు. అిందుచేత్ ర్కైత్ులు వ్యకిిగత్ింగ విక్రయించవ్లస  వ్సుి న్నిందున్ మధయవ్రుి ల దోప డడకి గుర్  
అవ్ుత్ునానరు. 
11. ప్రప్త్త సౌక్రయములు త్క్ుెవ్ న్ుిండ్లట : ప్ింటవ్చుి కాలమున్క్ు దానిని విక్రమున్క్ు 
మధయన్ున్న కాలములో ప్ింటన్ు నిలవ ఉించుటక్ు ర్కైత్ులక్ు త్గ్ న్ింత్ ఆర్ ిక్ బలములేదు. అిందుచేత్ 
ప్ింటర్ాగ్ానే ఏదో  ఒక్ ధరక్ు విక్రయించుచునానరు. నిలవ న్ుించుటక్ు త్గ్ న్ింత్ ప్రప్త్త ఇచిిన్ 



యడ్ల ర్కైత్ుల “వేచియుిండ్ల శకిి” ప రుగుత్ుింది. అయతే ఈ నిమితి్ిం ప్రప్త్త త్గ్ న్ింత్గ లభించుట 
లేదు.  
మార్కెట ింగ్ లోప్ముల ఫలిత్ములు : 

మార్కెట ింగ్ లోప్ములవ్లన్ చాలా హానిక్ర ఫలిత్ములున్నవి. 
1. ఉత్పతి్త ప ించవ్లెన్న్ు ఆసకిి ఉిండ్దు : వ్యవ్సాయదారులక్ు ర్ావ్లస న్ లాభదాయక్ ధర ర్ాదు. 
వార్  ఆదాయము త్క్ుెవ్ సాి యలో న్ుింటటింది. అిందుచేత్ ఉత్పతి్త ప ించవ్లెన్న్ు ఆసకిి ఉిండ్దు. 
2. మార్కెట ింగ్ లోప్ములవ్లన్ విక్రయిం కాగల మిగులు (marketable surplus) త్గుగ త్ుింది : 
లాభదాయక్ ధర ర్ాన్ిందున్ ర్కైత్ులు సాధారణింగ త్మ క్ుటటింబ పో షణక్ు సర్ పో వ్ున్ింత్ వ్రక  
ఉత్పతి్త చేయవ్చుి. కాబట ు  విక్రయిం కాగల మిగులు త్గుగ త్ుింది. అింతేగ్ాక్ మార్కెటట విక్రయింలో 
లోప్ములవ్లన్ ర్కైత్ులు త్మ ప్ింటన్ు త్మ గ్ార మములలోనే విక్రయించుతారు.  
3. ఆర్ ికాభవ్ృదిధ  ప్రణాళ్ళక్ సమరివ్ింత్ింగ రూప ిందిించుట అడ్డ ింక్ుగ్ా ఉింటటింది : వ్యవ్సాయేత్ర 
రింగమున్క్ు లభించు వ్యవ్సాయ మిగులున్ు ఖ్చిిత్ింగ నిరణయించలేము. ర్కైత్ులక్ు లభించు ధరలు, 
వార్  ఆదాయములు వ్యవ్సాయరింగ అభవ్ృదిధ కి విశవసనీయమయన్ సూచిక్లుగ న్ుిండ్వ్ు. 
వ్యవ్సాయ వ్సుి  విక్రయమున్ు మ రుగుప్రచుటక్ు చరయలు : 
1. గ్ డ్డ ింగ్  వ్సత్ులు ప ించవ్లె : ప్ింటన్ు నిలవచేసుకొన్ుటక్ు గ్ డ్డ ింగ్  వ్సత్ులు ప ించవ్లె. దీనికకై 
ప్రభుత్విం కొనిన చరయలు తీసుకొింది. అఖిల భారత్ గ్ డ్డ ింగ్  నిర్ాాణ కార్లపర్ షన్, ర్ాషు ర గ్ డ్డ ింగ్  నిర్ాాణ 
కార్లపర్ షన్ుో  నెలకొలపబడిన్వి.ప్రధాన్ మార్కెట్ క ిందార లలోన్ు, న్గరములలోన్ు, ప్టుణములలోన్ు ఈ 
సింసలు గ్ డ్డ ింగులన్ు నిర్ ాసాి య. గ్ డ్డ ింగులన్ు నిర్ ాించు సహకార సింఘములక్ు 
ఋణములివ్వబడ్లచున్నవి. 450 లక్షల టన్ునలు నిలవచేయగల గ్ డ్ింగ్  "వ్న్త్ులేరపడిన్వి. అయతే 
ర్కైత్ులు ఈ గ్ డ్డ ింగ్  వ్సత్ులన్ు ప్ూర్ ిగ్ా ఉప్యోగ్ ించుకొన్టిం లేదు. అఖిల భారత్ గ్ డ్డ ింగ్  నిర్ాాణ 
సింసి క్లిపించిన్ వ్సత్ులలో 55% మాత్రమే ర్కైత్ులు ఉప్యోగ్ ించుకొన్నటటో  తెలుసుి ింది. 

గ్ డ్డ ింగుల అభవ్ృదిధ  ర్కైత్ులక్ు నిలవచేసే వ్సత్ులన్ు క్లిపించటమేగ్ాక్ అప్ుప తీసుకొన్గల 
శకిినిక్ూడ్ క్లిపసాి య. గ్ డ్డ ింగ్  అధికారులు ఇచేి రసీదుల హామీప ై వాణిజయ బాింక్ులు గ్ డ్డ ింగులలో 
ప్ింట నిలవచేస కొనిన్ ర్కైత్ులక్ు ఋణాలిసాి య. 



2. నియమబదధమ ైన్ మార్కెట్ (Regulated Markets) : మార్కెటోలో జరుగుచున్న అక్రమాలన్ు, 
మోసాలన్ు నివార్ ించుటక్ు ప్రభుత్విం నియమబదధమయన్ మార్కెటోన్ు ఏరపరచిింది. ప్రభుత్వించే 
నియమిింప్బడిన్ ఒక్ క్మిటీ ఈ నియమబదధమయన్ మార్కెటోన్ు నిరవహిసుి న్నది. ఈ క్మిటీ 
విధులు : (ఎ) ధరల ప్ట ు క్లన్ు ప్రచుర్ ించుట, (బి) దళారుల కివ్వవ్లస న్ క్మీషన్ నిరణయించుట, 
(స ) చటుబదధమయన్ త్ూక్ములు, కొలత్లు వాడేటటటో  చూడ్టిం, (డి) దళారులక్ు లెైస న్ుులు 
నిచుిట, ఒక  వ్యకిి కొనే వాయపారసుి నికి, విక్రయించే ర్కైత్ుక్ు ఇదదర్ కీ దళార్ గ్ా న్ుిండ్క్ుిండ్ 
నివార్ ించుట, (ఇ) మార్కెటటలో వ్చేి త్గ్ాదాలన్ు ప్ర్ షెర్ ించుట. 

ఇటటవ్ింట  నియమబదదమయన్ మార్కెటటో  1991 మార్ ి అింత్మున్క్ు 6640 ఉనానయ. ఈ 
మార్కెటోలో ర్కైత్ునాయయమ ైన్ ధర ప ిందగలుగ చునానడ్ల. దళారుల పరా ధాన్యత్ త్గ్ గించబడిింది. 
వ్యవ్సాయ వ్సుి వ్ులలో 70 శ్ాత్ిం ఈ మార్కెటో దావర్ా విక్రయించబడ్లచున్నది. ఈ మార్కెటోలో 
విక్రయ వ్యయములు 50 శ్ాత్ిం వ్రక్ు త్గ్ గన్వి. 
3. మార్కెట్ సమాచారము అిందజ యుట : ర్ డియో ప్రక్టన్ల దావర్ా, వార్ాి  ప్త్తరక్ల దావర్ా వివిధ 
మార్కెటటు లలో న్ుిండే ర్లజువారీ్ ధరలు ర్కైత్ులక్ు తెలియజ యబడ్లచున్నవి. 
4. వ్సుి గణ నిరణయము, గ్ రడిింగ్ వ్సత్ులు క్లిపించుట : సహకార విక్రయ వ్సుి వ్ుల నాణయత్న్ు 
ప్ర్ శీలిించుటక్ు వ్సుి గణ నిరణయ ప్రయోగ శ్ాలలన్ు (Quality Control Laboratories) ప్రభుత్విం 
నెలకొలిపింది. ర్కైత్ు త్మ వ్సుి వ్ులన్ు ఈ క ిందార లలో గణనిరణయిం చేయించుకొని "అగ్ మార్కె" 
ముదరన్ు (Agmark) తీసుకోవ్చుి. "అగ్ మార్కె” క్లిగ్ న్ వ్సుి వ్ులన్ు ఎక్ుెవ్ ధర వ్సుి ింది. 
5. కొలత్లు, త్ూకాలు పరా మాణీక్రణ చేయటిం : అనిన ర్ాషు ర ప్రభుతావలు త్ూక్ములన్ు, కొలత్లన్ు 
పరా మాణీక్రణ చేసూి  చటాు లన్ు చేశ్ాయ. చటుబదదమయన్ త్ూకాలు, కొలత్లు వాడ్క్పో తే 
శకి్ింప్బడ్తారు. 
6. సహకార విక్రయ సింఘములన్ు అభవ్ృదిధ  ప్రచుట : సహకార విక్రయ సింఘములన్ు ప్రభుత్విం 
పోర త్ుహిించుచున్నది. మించి ధరలక్ు ర్కైత్ుల ప్ింటన్ు ఇవి విక్రయించి ప డాి య. సుమారు 6980 
పరా థమిక్ మార్కెట ింగ్ సింఘాలున్నవి. 1991 - 92 లో ఇవి రు. 7,100 కోటటో  విలువ్గల 
వ్యవ్సాయవ్సుి వ్ులన్ు మార్కెట్ చేసాయ. 



7. ఆహార సింసిలన్ు నెలకొలుపట : 1965లో భారత్ ప్రభుత్వ ఆహార సింసి నెలకొలపబడిింది. ప్రభుత్విం 
నిరణయించిన్ ధరలక్ు ర్కైత్ుల వ్దద  న్ుిండి ఆహార ధానాయలన్ు ఈ సింసి కొన్ుగ్లలు చేసుి ింది. 
8. రవాణా సౌక్రయములన్ు ప ించుట : గ్ార మీణ ర్లడో్న్ు అభవ్ృదిధ  చేయుట మొదలగు చరయల దావర్ా 
రవాణా సౌక్రయములన్ు ప ించుటక్ు ప్రభుత్విం శరదధ  తీసుకొన్ుచున్నది. ర్లడ్లడ , ర్కైలు, సముదర రవాణా 
వ్సత్ులు గణనీయింగ్ా ప ర్ గ్ న్వి. 
9. ప్రప్త్త సౌక్రయములు ప ించుట : విక్రయ కారయక్లాపాలు సవత్ింత్రింగ్ా నిరవహిించుకొన్ుటక్ు 
ర్కైత్ులక్ు ప్రప్త్త అవ్సరిం. సహకార సింఘముల దావర్ా వాణిజయ బాింక్ుల దావర్ా ప్రప్త్త 
సౌక్రయములు ప ించుటక్ు చరయలు తీసుకొన్బడ్లచున్నవి. 
10. వ్యవ్సాయ ధరల స ి రీ్క్రణ (Stabilisation of agricultural prices) : వ్యవ్సాయ ధరలన్ు 
స ి రీ్క్రణ చేయుటక్ు చరయలు తీసుకొన్వ్లె. వ్లన్ వ్యవ్సాయ ధరలలో అనిశిత్ తొలగుత్ుింది. 
ర్కైత్ులు త్మ ఉత్పతి్తప్రణాళ్ళక్న్ు, విక్రయములన్ు ఒక్ నిశిత్ ప్ర్ స ిత్ులలో రూప ిందిించుకోగలరు. 
ప్రభుత్విం ఈ విధాన్మున్ు అింగీ్క్ర్ ించి వ్యవ్సాయ వ్యయాల మర్ యు ధరల క్మీషన్ ఏర్ాపటట 
చేస న్ది. ఈ క్మీషన్ వ్యవ్సాయ ధరలన్ు నిరణయసుి ింది. 
11. మార్కెట్ త్నిఖీ- ప్ర్ శ్లధన్ - శక్షణ : మార్కెటట సర్ వలు, త్నిఖీ మొదలగు చరయల వ్లన్ 
మార్కెట ింగ్ లోప్ములు, సమసయలు గుర్ ిించవ్చుి. మార్కెట ింగ్ ప్ర్ శ్లధన్ల వ్లన్ న్ూత్న్ 
మార్కెట ింగ్ విధాన్ములన్ు రూప ిందిించవ్చుి. అింతేకాక్ వివిధ మార్కెట ింగ్ సింసిలలో ప్నిచేయు 
స బబింది సామరియమున్ు ప ించుటక్ు శక్షణ ఇచుిచుిండ్వ్లె. భారత్ ప్రభుత్వ మార్కెట ింగ్ మర్ యు 
త్నిఖీ డైెరక్ుర్ ట్ ఈ విధిని నిరవహిించుచున్నది. 
12. జాతీయ వ్యవ్సాయ సహకార మార్కెట ింగ్ ఫ డ్ర్ షన్ (National Agricultural Cooperative 
Marketing Federation NAFED) NAFED సింసి వ్యవ్సాయ వ్సుి వ్ుల అింత్ర్ార షు ర మర్ యు. 
ఎగుమత్ులన్ు అభవ్ృదిధ  ప్రుసుి ింది. మార్కెటట కారయక్లాపాల ప ై ఈ సింసి మించి ప్రభావ్ిం క్లగ జ స  
ఉత్పతి్త దారులక్ు మర్ యు వినియోగదారులక్ు క్ూడా ప్రయోజన్ములన్ు చేక్ూరుిచున్నది. 
13.జా తీయ సహకార అభవ్ృదిధ  కార్లపర్ షన్ (National Cooperative Development 
Corporation) (NCDC) సహకార పరా స స ింగ్. మార్కెట ింగ్ సింసిల అభవ్ృదిధ కి వితి్ ప్రమయన్ 
మర్ యు ఇత్ర సహాయిం అిందజ సుి ింది. 



ప ైన్ వివ్ర్ ించిన్ విధింగ్ా వ్యవ్సాయ విక్రయిం అభవ్ృదిధ  ప్రచుటక్ు ప్రభుత్విం చాల చరయలు 
తీసుకొనిన్ది. అయన్ప్పట కి లోప్ములు ఇింక్న్ూ ప్ూర్ ిగ సవ్ర్ ించబడ్లేదు. నియమబదద  మార్కెటటో  
ప్నిచేయు తీరులో చాల లోప్ములున్నవి. వాట ని ప్ట షుిం చేస  దేశమింతా విసిర్ ింప్చేయవ్లె. 
సహకార సింసిలు ప్నిచేయు తీరులో క్ూడా లోప్ములున్నవి. వాట  ఆర్ ిక్సాి మత్, సరక్ు నిలవ 
చేయగల శకిి ప ించవ్లె.  
ప్ర.2. గ్ార మీణ గ్ డ్డ ింగ్  వ్సత్ులప ై ఒక్ వాయసిం వార యుము. 

గ్ డ్డ ింగ్  వ్సత్ులు కొరత్గ్ా ఉిండ్లట భారత్ వ్యవ్సాయ మార్కెట ింగ్ వ్యవ్సి ముఖ్యలోపాలలో 
ఒక్ట . 

గ్ డ్డ ింగ్  వ్సత్ులు త్గ్ న్ింత్ లేని యడ్ల ర్కైత్ులు న్షుపో తారు. ఋణ సౌక్రయములు క్ూడా 
ప ిందలేరు. గ్ డ్డ ింగ్  వ్సత్ుల వ్లన్ ర్కైత్ులు చాల ప్రయోజన్ములు ప ిందగలుగ తారు. 
(1) ర్కైత్ుల వ్యవ్సాయ వ్సుి వ్ులు నిలవచేసుకొన్ుటక్ు క్నీస వ్యయముతో వ్సత్ులు ఏరపడ్లట. 
(2) గ్ డ్డ ింగ్  అధికారులు జారీ్చేస న్ రశీదుల హామీతో బాింక్ుల న్ుిండి ఋణములు ప ిందుట. 
(3) త్వరగ న్శించు వ్యవ్సాయ వ్సుి వ్ులక్ు (ప్ిండ్లో  మొదలగున్వి) శీత్లీక్రణ వ్సత్ులు ఏరపడ్లట. 
(4) వ్యవ్సాయ వ్సుి వ్ులన్ు మించి ధరక్ు విక్రయించుటక్ు వేచియుిండ్గలశకిి ఏరపడ్లట. 

భారత్ ప్రభుత్వము గ్ డ్డ ింగ్  వ్సత్ులు ప ించుటక్ు వివిధ చరయలు చేప్ట ున్ది. 1954 సిం||లో 
భారత్ గ్ార మీణ ప్రప్త్త సర్ వక్మిటీ (All India Rural Credit Survey Committee) గ్ డ్డ ింగ్  
వ్సత్ుల అభవ్ృదిధ కి కొనిన సూచన్లు చేస న్ది. గ్ డ్డ ింగ్  వ్సత్ులు దేశవాయపి్ముగ అభవ్ృదిధ  ప్రచుటక్ు 
మూడ్ల అించల (Three tier) వ్యవ్సిన్ు సూచిించిన్ది. (ఎ) జాతీయ సాి య (National level), (బి) 
ర్ాషు ర మర్ యు జిలాో సాి య (State and District level), (స ) గ్ార మీణ సాి య (Rural and Village 
level.) ఈ సూచన్లన్ు ఆమోదిించి ప్రభుత్వము వివిధ సాి యలలో గ్ డ్డ ింగ్  అభవ్ృదిధ  సింసిలన్ు 
నెలకొలిపన్ది. 

1. భారత్ ఆహార సింసి (Food Corporation of India) మర్ యు క ిందర గ్ డ్డ ింగులు కార్పప 
ర్ షన్ (Central Warehousing Corporation) దేశ ప్రధాన్మయన్ సాి న్ములలో గ్ డ్డ ింగ్  వ్సత్ులు 
క్లిపించి అభవ్ృదిధ  చేయవ్లెన్ు. 



2. ర్ాషు ర మర్ యు జిలాో  సాి యలలో ర్ాషు ర గ్ డ్డ ింగుల కార్పపర్ షన్ుో  మర్ యు ర్ాషు ర ప్రభుత్వములు 
గ్ డ్డ ింగుల అభవ్ృదిధ  చేప్టువ్లెన్ు. 

3. గ్ార మీణ పరా ింత్ములలో గ్ డ్డ ింగుల అభవ్ృదిధ  సహకార సింఘములు (Co- operatives) 
చేప్టువ్లెన్ు. 

 4. జాతీయ సహకార అభవ్ృదిధ  మర్ యు గ్ డ్డ ింగుల బో రుడ  (National Cooperative 
Development and Warehousing Board) 1956 సిం||లో, క ిందర గ్ డ్డ ింగుల కార్పపర్ షన్ 
(Central Warehousing Corporation) 1957 సిం||లో నెలకొలపబడిన్వి. గ్ డ్డ ింగుల అభవ్ృదిధ కి 
ప్రభుత్వరింగములో ప్రసుి త్ము మూడ్ల సింసిలున్నవి. అవి - (ఎ) భారత్ ఆహార సింసి (Food 
Corporation of India), (బి) క ిందర గ్ డ్డ ింగుల కార్పపర్ షన్ (Central Warehousing 
Corporation), (స ) ర్ాషు ర గ్ డ్డ ింగుల కార్పప ర్ షన్ుో  (State Warehousing Corporations), భారత్ 
ఆహార సింసి ఆహార ధాన్యములక్ు గ్ డ్డ ింగ్  వ్సత్ులు క్లిపసుి ింది. 

5. ప్బోిక్ రింగ సింసిలు కాక్ 52,600 పరా థమిక్ వ్యవ్సాయ సహకార సింఘములు మర్ యు 
సహకార మార్కెట ింగ్ సింఘములు గ్ డ్డ ింగుల యాజమాన్యము క్లిగ్  వాట ని నిరవహిించుచున్నవి. 
వీట కి జాతీయ సహకార అభవ్ృదిధ  కార్పపర్ షన్ నిధుల (Funds) సహాయమిందిించుచున్నది. 

6. గ్ార మీణ అభవ్ృదిధ  శ్ాఖ్ (Department of Rural Development) గ్ డ్డ ింగుల వ్సత్త 
అభవ్ృదిధ కి చరయలు తీసుకొన్ుచున్నది. 

7. NABARD సహాయము దావర్ా ప్రయవేటట రింగములో క్ూడా కొనిన సింసిలు గ్ డ్డ ింగుల 
నిర్ాాణము చేప్టటు చున్నవి. 

8. క ిందర ప్రభుత్వము మార్కెట్ క్మిటీల దావర్ా గ్ార మీణ గ్ డ్డ ింగుల ప్థక్ము (Rural 
Godowns Scheme) ఆరవ్ మర్ యు ఏడ్వ్ ప్రణాళ్ళక్ల కాలములో పరా రింభించబడిన్ది. 
9. శీత్లీక్రణ గ్ డ్డ ింగులు (Cold storage): త్వరగ్ా న్శించు వ్యవ్సాయ వ్సుి వ్ులక్ు శీత్లీక్రణ 
(Cold Storage) మర్ యు పరా స స ింగ్ వ్సత్ులు చాల అవ్సరమని ప్రభుత్వము గుర్ ిించి వివిధ 
చరయలు చేప్ట ు న్ది. NCDC సింసి సహకార రింగములో శీత్లీక్రణ వ్సత్ులు క్లిపించుటక్ు ఆర్ ిక్ 
మర్ యు నిరవహణ సహాయ మిందిించుచున్నది. 9వ్ ప్రణాళ్ళక్ అింత్మున్క్ు మొతి్ము శీత్లీక్రణ 
గ్ డ్ింగులు (Cold Storage) 3856 ఉన్నవి. వీట  నిలవ చేయగలశకిి 14.37 మిలియన్ టన్ునలు. 



2000 సిం|| నాట కి మొతి్ము గ్ డ్డ ింగ్  నిలవవ్సత్ులు 701.6 లక్షల టన్ునలు. ఇిందులో వివిధ సింసిల 
భాగము దిగువ్ విధముగ్ాన్ున్నది. 

పేరు 
 

నిలవచేయగల శకిి (లక్షల 
టన్ునలు) 

శ్ాత్ము 
 

F.C.I 150.1 21.4 
C.W.C 64.0 9.1 
S.W.C.s 111.4 15.9 
సహకార సింఘములు (Co-operatives) 137.4 19.6 
గ్ార మీణ అభవ్ృదిధ శ్ాఖ్ (Dept. of Rural Development) 21.3 3.1 
NABARD దావర్ా ఇత్ర వివిధ సింసిలు 135.0 19.2 
ఇత్ర సింసిలు  82.1 11.7 
మొతి్ము 701.6 100.0 
 

ప్దియవ్ ప్రణాళ్ళక్లో గ్ డ్డ ింగ్  వ్సత్ులు ప ించుటయే గ్ాక్ మర్ కొనిన ఇత్ర లక్షయములు క్ూడా 
నిర్ దశింప్బడిన్వి. 

(1) ఉత్పతి్త క ిందరము వ్దద నే రవాణా న్షుములు, నిలవన్షుములు - త్గ్ గించుట 
(2) శ్ాసీిీయ నిలవ ప్దధత్ులన్ు ర్కైత్ులు చేప్టటు న్టటో  పోర త్ుహిించుట. 
(3) FCI సేక్ర్ ించిన్ ధాన్యము రవాణా, నిలవలుించుట మొదలగు కారయక్లాప్ములలో ఆధునిక్ 

ప్దధత్ులు ప్రవేశప టటు ట. 
(4) ప్రభుత్వరింగము, ప్రయవేటట రింగము, విదేశ క్ింప నీలు వ్న్రులు సేక్ర్ ించి నిలవచేయగల 

శకిి, రవాణా మొదలగు అవ్సాి ప్నా నిర్ాాణము అభవ్ృదిధ  చేయుట. 
(5) గ్ డ్డ ింగుల రింగములోని లాభములప ై ప్న్ున ర్ాయతీలు, ఎక ుఛింజ్ సుింక్ముల తొలగ్ ింప్ు 

మొదలగు పోర తాుహక్ములిచుిట  
ప్రభుత్వము తీసుకొనిన్ వివిధ చరయలవ్లన్ భారత్దేశములో గ్ డ్డ ింగ్  వ్సత్ులు గణనీయముగ 

ప ర్ గ్ న్వి. అయతే ర్కైత్ులు ఈ వ్సత్ులన్ు ప్ూర్ ిగ ఉప్యోగ్ ించుకొన్ుట లేదు. గ్ డ్డ ింగ్  వ్సత్ుల 



సమాచారము, దాని ప్రయోజన్ములు మొదలగు అింశములు ర్కైత్ులక్ు అిందచేయుటక్ు చరయలు 
చేప్టువ్లె. 
SHORT ANSWER QUESTIONS 
ప్ర. 1. క్నీస మదదత్ు ధరలు. 

“క్నీస మదదత్ు ధరలు" (Minimum Price Support) అన్ున్ది ధరల స ి రీ్క్రణక్ు మర్ యెక్ 
విధాన్ము. ప్రభుత్వింము ఒక్ క్నీస మదదత్ు ధరన్ు ప్రక్ట ించి వ్యవ్సాయ వ్సుి వ్ుల ధరలు 
మార్కెటటలో బాగ్ా త్గుగ చున్నప్ుడ్ల ప్రభుత్వము తాన్ు ప్రక్ట ించిన్ మదదత్ు ధరక్ు కొన్ుగ్లలు 
చేసుి ింది. దీని వ్లన్ ధరలు త్గుగ ట అర్ క్టుబడ్లత్ుింది. ధరలు ప రుగుచున్ప్ుడ్ల ప్రజా ప్ింప ణీ వ్యవ్సి 
దావర్ా త్క్ుెవ్ ధరలక్ు వ్సుి  ప్ింప ణీ చేయుటవ్లన్ ధరల ప రుగుదల అర్ క్టుబడ్లత్ుింది. - 
మదదత్ు ధర లక్షయములు ర్కిండ్ల - 
(1) ధరలు ఒక్ క్నీన్స సాి యక్నాన త్గగక్ుిండా ప్ర్ రకి్ించి వ్యవ్సాయదారుల ఆదాయమున్ు 
ప్ర్ రకి్ించుట. 
(2) వ్యవ్సాయ ఉత్పత్ుి లన్ు ప ించుట అభవ్ృదిధ  చెిందిన్ దేశములలో వ్యవ్సాయదారుల ఆదాయ 
ప్ర్ రక్షణ ప్రధాన్ లక్షయము. అయతే, అభవ్ృదిధ  చెిందుత్ున్న భారత్దేశమున్క్ు వ్యవ్సాయ 
ఉత్పత్ుి లన్ు ప ించుట మదదత్ు ధర నిరణయములో ప్రధాన్ లక్షయము. వ్యవ్సాయ ఉత్పత్ుి లు 
ప ర్ గ్ న్ప్ుడ్ల వ్యవ్సాయ ఆదాయములు క్ూడా ప రుగుతాయ. అిందుచేత్ భారత్దేశములో మదదత్ు 
ధర ప్రధాన్ లక్షము ఉత్పతి్త ప ించుట కాబట ు  దాని నిరణయములో ఉత్పతి్త పోర తాుహక్ములుిండ్వ్లె. 
ఉత్పతి్త పోర తాుహక్ అింశము మదదత్ు ధరలో ఏ మేరక్ు ఉిండ్వ్లెన్న్ున్ది నిరణయించుట కొింత్ 
క్షుసాధయము. గణాింక్ సమాచార సేక్రణకకై, ప్ర్ శ్లధన్లు విసిృత్ముగ్ా చేస  సర్ యయన్ పోర తాుహక్ 
గుణిక్ములు అభవ్ృదిద  చేస  మదదత్ు ధర నిరణయమున్క్ు మారగదరశక్ులుగ్ా రూప ిందిించవ్లె. 
మదదత్ు ధర ఏ విధముగ్ా వ్యవ్సాయ ధరల మారుపలన్ు త్గ్ గసుి ిందో , వ్యవ్సాయ దారుల 
ఆదాయమున్ు ఎలా స ి రీ్క్రణ చేసుి ిందో  ర్ ఖ్ాప్టములో వివ్ర్ ింప్బడిన్ది. 
                                              y 
 
                                          PRICE 



 x 
 Quantity 

ప ై ర్ ఖ్ా ప్టములో OX అక్షము ప ై వ్సుి  ప్ర్ మాణము, OY అక్షము ప ై ధర చూప్బడిన్వి. DD 
డిమాిండ్ ర్ ఖ్, SS సపో్య ర్ ఖ్. P, ధర డిమాిండ్ మర్ యు సపో్యలన్ు సమాన్ము చేయు దర. 
మార్కెటట ధర ఉత్పతి్త పోర తాుహక్ ధర కాన్ిందున్ ప్రభుత్వము లల మదదత్ు ధరన్ు నిరణయించిన్ది. 
ఒక్ వేళ సపో్య OB కి ప ర్ గ్ న్ యెడ్ల డిమాిండ్ ర్ ఖ్ న్న్ుసర్ ించి ధర P; కి త్గుగ త్ుింది. ఆ 
సమయములో ప్రభుత్వముా , మదదత్ు ధరక్ు AB అధిక్ సపో్యని కొన్ుగ్లలు చేసుి ింది. ధర P. దగగర 
స ి రీ్క్రణ చెిందుత్ుింది. 

మదదత్ు ధర విషయములో ర్కిండ్ల అింశములన్ు గమనిించవ్లె. 
(1) మార్కెటలో  ధర మదదత్ు ధరక్నాన ఎక్ుెవ్గ్ాన్ుిండ్లటక్ు అవ్కాశములున్నవి. వ్యవ్సాయ 

ఉత్పత్ుి లుక్నాన వాట కి డిమాిండ్ ఎక్ుెవ్ ర్ టటలో ప రుగుచున్న యడ్ల మార్కెట్ ధర మదదత్ు 
ధరక్నాన ఎక్ుెవ్ సాి యలో న్ుిండ్వ్చుి. 

(2) మదదత్ు ధర ఉత్పతి్త ప ించున్దిగ్ా న్ుిండ్వ్లెన్న్న ఉత్పతి్త, వ్యయముల  
పరా త్తప్దిక్గ్ాన్ుిండ్వ్లె. అయతే ఉత్పతి్త వ్యయములు కాలాన్ుగత్ముగ్ా మారుత్ుింటాయ. కాబట ు  
మదదత్ు ధరలోక్ూడా మారుపలుిండ్వ్లెన్ు. అది సరళత్ (flexibility) క్లిగ్  యుిండ్వ్లె. 

భారత్ ప్రభుత్వము మదదత్ు ధరల విధాన్మున్ు అమలు ప్రచుచున్నది. ప్ర్ స ిత్ులన్ు బట ు  
మదదత్ు ధరలన్ు ప ించుచున్నది. ప్రక్ట ించిన్ మదదత్ు ధర లేదా కొన్ుగ్లలు ధరలక్ు మార్కెటలో  
విక్రయమున్క్ు అిందిించబడిన్ న్వ్యని ప్రభుత్వము కొన్ుగ్లలు చేయుచున్నది. వివిధ వ్యవ్సాయ 
వ్సుి వ్ులక్ు మధయ దరలు వ్యవ్సాయ వ్యయముల మర్ యు ధరల క్మీషన్ నిరణయించి 
ప్రభుత్వమున్క్ు సమర్ పసుి ింది. 
ప్ర. 2. మార్కెట్ యార్కడ (Market yard), 

మార్కెట్ యార్కడ అనేది వ్యవ్సాయ పరా ింతాల అమాక్ిం, కొన్ుగ్లలు, నిలు మర్ యు పరా స స ింగ్ 
చేప్టటు  మార్కెట్ పరా ింత్ింలోని ఒక్ నిర్ దషు  భాగిం. APMC మార్కెటోన్ు నిరవహిించే ప్రత్త ర్ాషు రిం 
భౌగ్లళ్ళక్ింగ్ా ర్ాషు రిం మర్ యు మార్కెటటో  (Mandis) విభజిించటానికి ర్ాషు రింలోని వివిధ ప్రదేశ్ాలలో 
సాి ప ించబడిింది. వార్  పరా ింత్ింలో మిండి వ్దద  వేలిం దావర్ా త్మ ఉత్పత్ుి లన్ు అమేా అవ్సరిం వాయపార 



ప్ర్ ధిలో ప్నిచేసే లెైస న్ు అవ్సరిం హో ల్ సేల్ు మర్ యు చిలోర వ్రిక్ులు (ఉదా : ష్ాప ింగ్ మాల్ 
యజమాన్ులు మర్ యు ఆహార పరా స స ింగ్ క్ిం ప నీలు ర్కైత్ు న్ుిండి నేరుగ్ా ఉత్పతి్తని కొన్ుగ్లలు 
చేయలేదు.  
APMC న్మూనా చటు ిం 2003 యొక్ె ముఖ్య లక్షణాలు : 
1. కాింటార క్ు వ్యవ్సాయ న్మూనాన్ు సులభత్రింగ్ా చేసుి ింది.  
2 నిశవర వ్సుి వ్ులు అమేావార్ కి ప్రతేయక్ మార్కెట్.  
3. ర్కైత్ులు, ప ైీవేటట వ్యక్ుి లు స ింత్ మార్కెట్ న్ు ఏర్ాపటట చేయవ్చుి.  
4. లెైస న్ు నిబింధన్లన్ు సడ్లిించిింది.  
5. ఒక  మార్కెట్ రుసుము.  
6. మార్కెట్ అవ్సాి ప్న్న్ు మ రుగుప్రచటానికి APMC ఆదాయిం ఉప్యోగ్ ించ బడ్లత్ుింది. 

అయతే, అనిన ర్ాష్ాు ర లవారు ఈ బిలుో న్ు ఆమోదిించలేదు. కొనిన ర్ాష్ాు ర లోో  ఉతిీరణిం అయాయయ 
కాని చటు ింలో లేని నిబింధన్లు ఏమీలేవ్ు. అిందువ్లన్ అింత్రగత్ర్ాష్ాు ర ల అడ్డ ింక్ులు కొన్సాగుతాయ. 
ఇింకా క ిందర బడెెట్ 2015 ర్ాషు ర, ప్రభుత్విం మర్ యు NITIAYOG సహకారింతో యునైెటెడ్ నేషన్ల్ 
అగ్ రక్లిర్క మార్కెట్ న్ు ఏర్ాపటట చేయాలని ప్రత్తపాదిించిింది. 
APMC ర్కిండ్ల సూతార ల ప ై ప్నిచేసాి య. 

(1) మధయవ్రుి ల ర్కైత్ులన్ు దోప డి చేయలేదని, వ్యవ్సాయ ఉత్పత్ుి లక్ు త్మ ఉత్పత్ుి లన్ు 
విక్రయించడానికి చాలా త్క్ుెవ్ ధర కోసిం త్మ ఉత్పత్ుి లన్ు విక్రయించాలని చూసాి రు. 

(2) అనిన ఆహార ఉత్పత్ుి లన్ు మొదట మార్కెట్ యారుడ  తీసుక్ుర్ావాలి, త్ర్ావత్ వేలిం దావర్ా 
అమాాలి. 
సమసయలు : APMC చటుిం చేత్ విధిించబడిన్ ప్ర్ మిత్ులక్ు ర్కైత్ులు ఎదుర్పెింటటన్న అనేక్ 
సమసయలు ఉనానయ. ఉత్పతి్తని సీవక్ర్ ించిన్ త్రువాత్ క్ూడా కొనిన వార్ాల లేదా నెలలు ర్కైత్ులక్ు 
కొింత్మింది టటరడ్రుో  ఆలసయింగ్ా చెలోిించాలిు ఉింటటింది. అమాక్ిం సమయింలో చెలోిింప్ు చెలోిించాలిు 
ఉింటటింది. అప్ుపడ్ల వాయపార్  ఏక్ప్క్షింగ్ా కొనిన తీస వేయవ్చుి. అత్న్ు ఇత్ర పారీ్ుల న్ుిండి 
చెలోిింప్ులన్ు ప ిందలేక్పో తాడ్ల. ప్న్ునన్ు నివార్ ించటానికి కొిందరు వాయపారులు ర్కైత్ులక్ు 
అమాకానికి చీటీలు ఇవ్వరు. ఫలిత్ింగ్ా ర్కైత్ు బాయింక్ుల న్ుిండి రుణాలు ప ిందటానికి త్న్ ఆదాయానిన 



నిరూప ించటానికి క్షుింగ్ా ఉింది. సగటటన్, ర్కైత్ు చివ్ర ర్ టెైల్ ధరలో క వ్లిం 25 న్ుిండి 33 శ్ాత్ిం 
వ్రక్ు మాత్రమే ప ిందక్లుగుతాడ్ల. మధయవ్రుి లు డ్బుల్ క్మీషన్ (విక రత్ మర్ యు కొన్ుగ్లలుదారుల 
న్ుిండి) అిందుక్ుింటారు. అిందువ్లో వినియోగదారుడ్ల వాయప ి  కోసిం చెలోిించాలిు ఉింటటింది. 
మధయవ్రుి లు ఇరువైెప్ులా ప్రయోజనానిన అిందిించరు. శఖ్ర్ాగర సీజనో్లో వారు త్క్ుెవ్ ధరల వ్దద  
ర్కైత్ులక్ు కొన్ుగ్లలు చేస న్ప్ుపడ్ల వారు త్ుదిద  వినియోగదారులక్ు ధరన్ు తీవ్రింగ్ా త్గ్ గించరు. దీనికి 
విరుదధింగ్ా లీన్ సీజనో్లో వినియోగదారుని ధరలు అధిక్ింగ్ా ఉన్నప్ుపడ్ల ర్కైత్ులు . త్మ ఉత్పత్ుి లప ై 
ఆధిక్ ర్ాబడిని ప ిందరు. 

*** 

 


